
ANKARA SOSYAL HiLil\ILER ÜNivERSiTESi

SAGLlK,KÜLTÜR VE SPOR DAiRESi HAŞKANLlGI

GÖREV TANıMLARı

CÖREViN KISA
TANı~ıı

:Stalüsü :657 S;,:ı\11ı DMK~---------------------.-i ..~..--;----------------------------------------.-.---- --..-- ----._----------
:Cöre\' Adı :ı1c11lşirc~------------------_ ..--~----------------------------------------------------.-----.-.--------.----------.----------------
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!Göre\' Devri !Kerem ARSLAN i Şube Personeli

,
IPersonel \'C öğrencinin sağlık hiımctlerini hizmctlt..'rini yerine getirmek. Kısmı zamanlı Öğrencileri işleri yapmak
:--------~~- ~ • ••• w__ ••••• _~ __

!Üni\'crsiıemiz Personel \'e öğrencilerinin sağlık hizmetıcrini ile Kısmı zamanlı Öğ.rencileri işlerini yerine
CÖI{EViN A~lACI '

:geıirilmesil1i sağlamak
,i 1. Kısmı zamanlı Öğrencilerin ay Iık çalışma saatlerini lakip etmek
!2. Kısmı zamanlı üğn..'ncilerin her ay maaş ödemelerini yapmak
13. ller ay SGK hildirimlerini yapıp takip etmck
!-t. Başkanlığa ait duyurulan üğrencilcre Sf\IS olarak duyurmak

.. :5.Fuar \e organizasvon iş \'c işlc:mlerine destek olm<ık
GORE\' \'~ !6.spor faaliyetleri i; \'e işlemlerc destek olm<ık

SORUMLULUKLARI:7 L.J.. . . d lLL i i h '.L d b... b.I.1 d. L ,. i i i:. nı\'ersıtcmız a ına sağ ı" ",uru uş arı a",,1I1 a ınmı i gı en ırmc", vc "urumsa an aşma ar
! yapmasını sağloımak
IX.Amir tarafından \erilecek diğer giirı'\leri \apmak! ~.. .
,,,,,,

,,,,,,,,,,,
!Bilgi

VETKiLERi

iş
CEIlEKLiLiKLEıd

!.Müdürlükçe hazırlanan cvraklar<ı parafatmak,
!

ı. Gerekli mevzuat konusunda hilgi sahihi olmak
a. 50 iXsayılı Kanun ve huna hağlı düzenlemeler
h. 657 sayılı Kanun ve buna hağlı düzenlemeler
c. Yükscküğretim f\1c\'zuatl
tl. Kapsamlı hütçe mevzuatı bilgisi

,2. iç kontrol literatür hilgisi
p.ASBU Kamu iç kontrol Standartlarımı Uyum Eylem planı

! I.Bilgisayar \e intcmet kullanımı
!2.Analitik düşünehilme,
p.Analiz yapabilme
!..I.Sorun çözmc

,Bcccri \'c Yctenekler :5.Muh.ıkeme yupabilmc, ,
: :6.Sonuç odaklı olmai i7.DU/cnli \c disiplinli çalışma
! !~LEkip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, ,
: :9.Müzakere edebilme

Bu dokümanda açıklanan görc\' tanımımı okuduııı. GürC'iınİ burada O:\'A YLA YAN
belirtilen bpsanu.la ycrinc getinncyi kabul ediyoruııı.
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